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» اهسازی  خصوصی «قبال تاکتيک کارگران در     
 

ششماه هشتاد و مهرششم                                                                                               مازيار رازی 
 

    
در مردادماه  روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، اين سازمانبه نقل از) ١٣٨٦ر شهريو١٧(به گزارش ايرنا 

 ۴٩٨ شرآت دولتی را به ارزش  ٧سهم  و١٨۵ هزار ۶٧١ ميليون و ١۵٧ وآالتی تعداد به صورت اصالتی و١٣٨۶

صی به روش بورس، های مادرتخص ها و شرآت ريال از سوی سازمان  ٩٨٠هزار و٧٩١  ميليون و  ٣٣۶ميليارد و

         .واگذار آرد مزايده و ترجيحی

 شرکت های بزرگ دولتی توسط  خامنه بنگاه ها وواگذاری بخش اعظم سهام تعدادی ازبه دنبال دستوراين اقدامات؛ 

 واگذاری فعاليت های اقتصادی و بنگاه های دولتی خامنه ای به رئيسان سه قوه شاملدستور. ای سال پيش صادر شد

سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی به بخش   فروش هشتاد درصد از به بخش خصوصی و تعاونی از طريق

دولتی شامل کليه    قانون اساسی، بخش٤٤بر اساس اصل .   می شود٤٤ول اصل خصوصی و تعاونی است که مشم

 بزرگ  شبکه های و گ، بانکداری، بيمه، نيرو؛ سدها خارجی، معادن بزر مادر، بازرگانی  صنايع بزرگ، صنايع 

 شده  يفتوص اينها   و نظاير  آهنو راه کشتيرانی، راه و مخابرات، هواپيمايی،   ون، پست راديو و تلويزي،آبرسانی

     )بی بی سی - ١٣٨۵ تير ١٢(. است

 تکنوکرات ها و نظريه پردازان سرمايه داری  پس از اين اعالم موضع بحث ها بسياری در مطبوعات دولتی توسط

کارگری در طبعًا اين موضع مورد توجه فعاالن کارگری قرار گرفت و بحث هايی در درون محافل . صورت گرفت

.جنبش کارگری صورت گرفته استا برمورد عواقب خصوصی سازی ه     

برای شفافيت بخشيدن به موضع کارگران؛ نخست بايد در مورد ماهيت خصوصی سازی ها و علل طرح رسمی آن 

اجمالی صورت  مدافعان سرمايه داری، اشاراتی  درونی   و همچنين مباحثات  دولت سرمايه داری" رهبر "توسط 

.گيرد     

داری  برقراری سرمايهپايه های گسترش ويکی ازشده بود،دست دولت متمرکزسنتًا درخصوصی سازی منابع ای که 

آشکار بوده تناقض  حامل يک  خود بطن در ،بدو پيدايش دولت سرمايه داری ايران از.  به غرب است  وابسته مدرن

اهان يک ح ديگر خواهی روزشماری کرده و جناشاهنش" طاليی"جناحی هواره خواهان به بازگشت به دوران . است

بستر ابتدا، برالفات بين جناح های هيئت حاکم ازاخت. رأس آن سلسله مراتب روحانيت؛ بوددر نظام ملوک الواطيفی و

حفظ قدرت به  اما به تدريج سلسله مراتب روحانيت پی برده که برای . اين دو روش از سياست در نوسان بوده است

از ابزار خصوصی سازی ها نيز که از ابتدا يکی  .  به غرب تن دهد درن وابستهد به منطق سرمايه داری مناچار باي

.شوداز پيش نمايان ميبه شکل برجسته تردولت سرمايه داری بوده، امروز" اصالح طلب"يا " معتدل"اصلی جناح        

 ابالغيه برای خصوصیمورد يك  هاشمی رفسنجانی مقامات دولتی درآمدن دولتروی آاراست که پيش ازقابل ذکر
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  و آن را برای خصوصی) بود جمهور ای رئيس  زمانی آه خامنهدر (سازی، با توافق خمينی، به نتيجه رسيده بودند  

 در. جناح اقتدارگرا اين روند را متوقف کرد مرگ خمينی؛اما بعد از. سازی به دولت موسوی ابالغ آرده بود

اما .  بقای نظام  مفيد نيست سازی برای مال اعالم شد آه خصوصیکشمکش دعواهای جناح های هئيت حاکم دولت ع

نمونه آن  (سازی محدود آردند  سرمايه داری اقدام به خصوصیجبرفشارزيربرخی مواقع اقتدارگرايان نيز درکماکان

)د که به بحران انجاميدالستيك دنا بو   

 را  سازی   خصوصی آن، اين نوع ياسی  س رانمتفک  و و تکنوکرات ها ح طلب هيئت حاکم اصال طرفداران  البته 

پرادوکس خصوصی سازی  رجوع شود به مقاله (می کنند  و آن را مردود اعالم  معرفی کرده " سازی اختصاصی"

شوند آه  میهايی واگذار به بخش  پندارند که اين خصوصی سازی ها زيرا می) . ١٧/١٢/٨۵روزنامه اعتماد ضميمه 

سازی ها در نهايت بايد توليد  مخالفان دولت بر اين اعتقادند که خصوصی. است» ان نوپاسرمايه دار«خارج از مدار 

سازی ها  مرحله اول خصوصی اما به زعم آنها؛ ديده شد آه در. را افزايش داده و برای سرمايه داران سود آور باشد

.  تقريبا متوقف شد٧٣ و ٧٢های  ساليجه به شدت با آن مخالفت شد و دربحران مواجه بود و در نت به شدت با فساد و

.داننددخالت مستقيم دولت ميتمام اين نا کامی را از     

 اين روال را به کندی  ناپايداری حکومتش اما خاتمی  به دليل . تر انجام شد دوره خاتمی آه اين اقدامات  منضبط در

.کارآمدی نداشت" دور انديشان نظام"اين روال نيز توسط .  انجام داد   

 امپرياليستی؛ با دول  بات تنگاتنگ مناس  سرمايه داری ايران برای ايجاد   دولت جهت گيری ايران و  اخير تحوالت

 سلسله  و هيئت حاکم. سرمايه داری غربی است جذب  مساعد برای   برای ايجاد زمينه های   دولت تصميم نمايانگر

 فشار ها و تحريم که برای حفظ بقا و جلوگيری از ندشورای نگبهان به اين نتيجه رسيده امراتب روحانيت به ويژه در

به  خاتمه داد؛ وسامان قرون وسطی بی سرو اقتصاد امپرياليستی بايد به  مالی نظامی  احت حمالت  قتصادی، واهای 

در اين ميان جنگ زرگری دولت ايران با دول غربی بر سر اتمی شدن ايران . جبهه سرمايه داری بين المللی پيوست

واگذاری بخش اعظم دستور . داشتن حربه ای برای چانه زنی طراحی شده بودومنظور گرفتن امتيازات بيشتر بهتنها 

 صدر مجلس خامنه ای سال پيش؛ و انتخاب رفسنجانی به ها و شرکت های بزرگ دولتی توسط بنگاهسهام تعدادی از

 داری ارگرايان به سوی يک جامعه سرمايهرخش اقتدچرآشکانمايانگر) تحت کنترل اقتدارگرايان بودکه سنتًا(خبرگان

. وابسته به غرب است     

سرمايه داران تنها اجرای سياست  زيرا مسئله . پا کافی نيستسرمايه داران نو  تکنوکرات ها و  اين اقدامات برایاما

و يا مجلس  ت دول نه  و (ست خود آنها  توسط  ها سياست  و تعيين  سياسیکنترل  ت؛ که های خصوصی سازی نيس

هيئت حاکم بر سر ماهيت خصوصی سازی ها نيست  بنابراين اختالفات کنونی در درون). يا هر نهاد ديگرخبرگان و

سرمايه داری . محور تعيين نهاد اجرای برای اين تصميم گيری ها ست، بلکه بر)جناح توافق دارنددوهراين مورددر(

 تمايل دارند که سرمايه داری ايران به سبک سرمايه داری غربی) غيرهسداران وسران سپاه پاآقازاده ها و(نوپا ايران

.صورت پذيرد) و يا سلسله مراتب روحانيت(بدون دخالت مستقيم دولت      

يک سرمايه داری وابسته ) چه دولت سرمايه داریچه تحت کنترل سرمايه داران و(نهايت سرمايه داری ايران اما در

سرمايه داری ايران به علت ادغام در بازار جهانی سرمايه .  نتيجه دارای اقتصادی بحران زا ست دربه امپرياليزم و
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ن توليد وسايل ايرا در.  و نخواهد بود مولده نبوده نيروهای  به پيشبرد  شکل ويژه رشد سرمايه داری، قادرو داری 

اين تغييری در» اصالح طلب«و» دمکرات«ا باشد ي» مستبد«قدرت، اينکه بورژوازی در. نيستتوليدی امکان پذير

) کارخانه های کفش سازی، لوله آهن، سيمان و غيره(در بهترين حالت توليد وسايل مصرفی . دهدوضعيت عينی نمي

سطح  بازگشت اقتصادی به  با اين تفاوت  -ادامه خواهد داد  به رشد غيرمؤثر و بحران زا ی خود  مانند زمان شاه 

.ظام شاهنشاهی خود راه پر مشقت و بلندی را برای بورژوازی ايران  در بر خواهد داشتتوليدات اقتصادی ن   

. ايران در چارچوب مناسبات سرمايه داری همواره با بحران ساختاری مواجه استنتيجه، رشد نيروهای مولده دردر

مشاهده می شود، در ) شکوفايی، افت، رکود و غيره(سيکل های متناوب اقتصادی برخالف سرمايه داری غرب که  

. اقتصادی به وقوع می پيوندد» رکورد«مولد، کشورهايی نظير ايران همواره، پس از رشد اقتصادی محدود وغير

 نايران؛ حامل بحرادر آن شکل به هر  بورژوازی . ايران است  در  سرمايه داریه یوجوه مشخص  ازيکی رکود،

در نتيجه هر نوعی از حکومت های بورژوايی يا هر جناح آن، مجبور به استقرار نظام .  اقتصادی است ساختاری

) بومی، ملی، عمامه بسر، تاجدار يا کرواتی(سرمايه داری پسين، بورژوازی عصردر. دسرکوب و اختناق خواهد ش

هايی تنها نيرو. گردندازدارنده پيشرفت اقتصادی مبدل ميارتجاعی به اين مفهوم که به نيروی ب. همه ارتجاعی هستند

.سست کنندقاطعانه گ) ملی و بين المللی(نظام سرمايه داری انقالبی و مترقی اند، که از   

رمايه چه سچه تحت کنترل دولت باشد وها انجام گيرد يا نه، ووصی سازيچه خص ازمدت کارگران زاويه منافع دراز

ها اين عين حال؛ چنانچه خصوصی سازياما در. وضعيت اقتصادی آنها بوجود نمی آوردداران نوپا، تفاوت کيفی در

در اين مورد هم بايد خط دخالتگرايانه وجود . ين واقعه باشندتفاوت نظاره گر اانجام گيرند؛ کارگران نمی توانند بی 

. در محتوای بحث خصوصی سازی و مواضع کارگران در قبال آن؛ همواره دو انحراف ظاهر می گردد. داشته باشد

آن سياست موضع حمايت ازپندارد، و در نهايت درارگران ميها را يک گام به جلو و به سود کاولی؛ خصوصی سازي

اين . و اين اقدامات را کامال بی ارتباط به مسايل کارگری می داند دومی؛ از دخالتگری امتناع کرده . عالم می داردا

ديگری آنها را به موضع دهد ون را به موضع فرصت طلبانه سوق مييکی کارگرا. روی يک سکه هستنددو روش دو

.فرقه گرايانه   

اگر خصوصی سازی قرار است "آنان بايد اعالم کنند که . ران پيشرو بايد راه سومی داشته باشندصورتی که کارگدر

کارگران بايد ". انجام گيرد؛ اين اقدامات بايد تحت کنترل کارگران انجام گيرند و نه سرمايه داران و مديران کارخانه

توزيع   و توليد مقام ه داران نوپا ؛ هيچ يک درسرماي  و وکرات ها و نه تکن نه سلسله مراتب دولتی : "اعالم کنند که

 امر انه داده شود تا خود کارگرانکارخهری به نمايندگان واقعی کارگران درکهای بانبايد وام!" هدفمند اقتصاد نيستند

در مالکيت جمعی  خصوصی سازی به مفهوم سلب مالکيت از دولت تنها می تواند. دست بگيرندتوليد و توزيع را در

.توده های کارگر و تحت کنترل خود آنها مفهوم واقعی داشته باشد    

خصوصی سازی ها نصيبشان نخواهد حمايت ازجام ندهد، کارگران هيچ منافعی درشنهادات را انيچنانچه دولت اين پ

.دات ضد سرمايه داری ادامه می دهنمقابل آن به مبارزاقدامات را تحريم فعال کرده و درو اين . شد  

 مازيار رازی

١٣٨٦مهر  ۴  


